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X ..وردة جوري بيضاء لليلة حب حمراء : 

يقول عماد حسني: "عندما ُيهمل اإلنسان الورد يذبل ويموت كذلك بعض البشر 
 عندما تهملهم يموتون." 

، أرسل لهم ورد جوري أبيض لتعكس بياض    Xال داعي ألن تهمل األحباء مع 
 مشاعرك لهم، فكم من وردة بيضاء حركت قلوب سوداء!

ورد الجوري، هو أفضل أنواع الورد وأقدمها في العالم، وهي وردة تمتاز رائحتها  
بالعذوبة، وتوحي بالثقة بالنفس، كما أنها تدل على الحب الصادق والمشاعر  

 الجياشة.
إلى أنه وسيلة لتحريك المشاعر، يساعد على االسترخاء  ورد الجوري باإلضافة 

والتخلص من الضغوط النفسية فهو يهدئ النفس والجسد، وله تأثير إيجابي على  
اإلنسان حسب بعض الدراسات، تخيل مثًلا أنك في حديقة مليئة بالورد األبيض  

 الجوري وتستنشق تلك الرائحة الزكية! ستتعطل أنفاسك بالتأكيد! 
لك أفضل أنواع الجوري الرائع، ونحن نتعهد بالجودة العالية في جميع   Xيضمن 

المنتجات التي نقدمها والتي يتم اختيارها بعناية فائقة بمواصفات ومعايير عالمية،  
نحن نعمل عن كثب من أجلك ونسعى دائماا إلرضائك ومًلقاة تطلعاتك، إهداء 

 ٍر وفي وقت قياسي.  يحرص كل الحرص على أن تكون الجودة عالية بسعر مغ
سنغير من فكرتك حول عالم الهدايا والورد، فنحن نعلم أن الهدية ليس مجرد رمز بل  

 هي تعبير عن حب ومودة وعشق يمتد لسنين وال ينتهي!  
نحن ال نجعل لهديتك قيمة فحسب، بل نجعلها ذكرى ال تُنسى بكل تفاصيلها، فنحن  

 نعتني جيداا بك وبمن تحب. 
ٍن لجميع الزبائن، كما تتوفر أسعار خاصة لطلبيات الجملة. يستغرق  التوصيل مجا

ساعات بعد اعتماد الطلب، ويلتزم المتجر بتعويض   5التوصيل من ساعتين إلى 



الزبائن بشكل كامل في حال وجود أي خلل، حيث أن كل قطعة في المتجر عليها  
 %. 100ضمان بنسبة 

 يمكنك طلب ورد الجوري على هذا الرابط
 ل بزيارتنا تفض

 ولًلستفسار:  
 أو يمكنك االتصال على:  

 تابعونا على مواقع اإلعًلم االجتماعي...... 
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 نبحث عن أشخاص يريدون المال! 
يومياا، نحن ندفع مبالغ دورية على أشياء قد ال نحتاجها فعًلا وال نندم عليها، أليس كذلك؟ ولكن  

% فهذا سيصنع الفارق في حياتنا  100أرباحه إلى عندما يصل إلى استثمار قد تصل معدل 
 بالتأكيد! 

  
أنت ال تحتاج إلى خبرة أو شهادة جامعية أو ألن تكون متداوالا في الفوركس، كل ما تحتاجه هو  

كمبيوتر أو هاتف ذكي وتعلم المبادئ األساسية لتبدأ استثماراتك في الفوركس مع موقع من  
 ! Xماا في العالم:  أسهل مواقع تداول الفوركس استخدا 

 
 :  Xمميزات تداول الفوركس في موقع 

ا.  -  منصة سهلة االستخدام وعملية جدا
 فتح صفقات دون عمولة أو رسوم أو اشتراطات باستثناء عطلة نهاية األسبوع.   -
 ساعة من يوم اإلثنين إلى الجمعة.  24دعم مباشر على مدار  -
 دون الحاجة إلى تنزيل.    WebTraderالتداول مباشرة عبر منصة إلكترونية   -
ميزة التداول االجتماعي حيث يمكنك تتبع المتداولين الذين تحبهم أو الذين تريد أن   -

 تتعلم منهم وتتشاور معهم. 
تعليقات مباشرة عن التداول وتحليًلت األداء وأنماط التداول الخاصة بك -

 وباآلخرين. 
 فتح الحسابات بسهولة دون تقديم أية مستندات أو اعتمادات.    -
 تقديم دليل مبسط لتداول الفوركس.  -
 .  1:400روافع منخفضة وعالية تصل إلى  -
 عروض ترويجية دورية رائعة.  -



 .  MT4توفر منصة ال  -
 

ومستقبلك! إن كنت تعتقد  انضم اآلن إلى آالف متداولي الفوركس يومياا وغير من واقع حياتك 
بأن األمر مخاطرة فالحياة بأجملها عبارة عن مخاطرة، نعم، فحتى عندما تجلس في المنزل أو  

 تذهب إلى العمل أنت تتحمل مخاطرة. 
 

%، وهو مضمون حيث يستخدمه آالف المتداولين يومياا.  100الموقع مجرب وآمن بنسبة 
لتحقيق األرباح،  هو وسيلتك اآلمنة  Xذلك.  ويمكنك التحقق من أحد متداولين الفوركس عن 

 لضمان الحفاظ على أموال المتداولين.  SSLفالموقع محمي بتقنية تشفير 
 

دوالر! ومن   200دوالر ستحصل على هدية نقدية مباشرة بقيمة   500من خًلل استثمارك 
ا على عقب!  300يدري،    دوالر قد تقلب نمط حياتك رأسا

 
 وابدأ التداول اآلن من خًلل هذا الرابط:.............. كن مستثمراا ذكيا 

 
مًلحظة: يمكنك االستثمار عبر طرق عديدة سواء عن طريق بطاقة االئتمان )فيزا، ماستر  

 Westernو  Moneybookersو  Netellerو PayPalكارد، داينرز( والتحويًلت البنكية و 
Union  وWebMoney  وMoneyGram . 

 
 .............. قم بزيارة الرابط:  للمزيد من المعلومات، 
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 الحصول على شعر رائع لم يكن بهذه السهولة من قبل! 
 يقول الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قصيدته بنت الخيال:  

 وشعرها لٍيٍل أسود فيه صمت وجدال  
 وإن تحرك يضيع الصبح بأطراف ليل  

 
 وإن تناثر شعرها من يمين وشمال  

 ليتني يا بياض الصدر تحت الجديل ..  
 

 من يعرف الجمال يقول هّي الجمال 
 وصفها في قصيدي يشبه المستحيل 

 
لن تختلف اثنتان على أن من عًلمات جمال المرأة ِشعرها، ومنذ عصر الجاهلية إلى األن ال  

 يزال العرب يتغنون بالمرأة ذات الشعر المنسدل الطويل الناعم الغزير.  
 

حان الوقت ألن تنظري إلى شعرك الناعم الجذاب المنساب على كتفيِك لتداعبيه بكل نعومة  
 سحرِك أنِت!  وأناقة، إنه سحر األنثى..

 
توقفي عن استخدام ما ال يناسب شعرِك، من كريمات أو زيوت أو خلطات اصطناعية قد  
 تؤذيه، وابدئي باستخدام ما يستحقه شعرِك من زيت آمن وصحي مجرب من مئات النساء! 

 



%، وهو يوفر  100،أعيدي بريق شعرِك إليِك. الزيت مركب من زيوت طبيعية   Xمع زيت 
عر التالف أو المصبوغ، وهو يناسب جميع النساء سواء اآلنسة أو السيدة عناية كاملة للش

 المرضع أو حتى الحامل، ويمكن أن يستخدمه حتى األطفال. 
  

ستحصلين على شعر ناعم، طويل وكثيف كالليل الحالك، كما سيطيل    Xبعد استخدامِك لزيت 
ا، وليس هذا فحسب بل  يوما  30سم وأعلى، وسيمنعه من التساقط قطعياا أول  7شعرك من  

 سيمنح شعرِك بريقاا ملفتاا للنظر كالشمعة في وسط الظًلم.  
 

ا عن الخلطات الصناعية.   النتائج مضمونة ومجربة، والزيت مركب من زيوت طبيعية بعيدا
 جربيه اآلن لتشعري بالفرق.  

 
 للطلب و االستفسار واتساب:  

  أو يمكنِك تصفح صفحتنا على االنستاجرام أو سناب شات: 
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 كيف يمكن للمجتمع السعودي االستغناء عن أنواع األرز؟

هناك اآلالف من األطباق والطبخات في العالم، ولكن هل يستطيع المجتمع السعودي االستغناء  
ا أليس   ؟ صعب جدا عن األرز من أطباقهم الرئيسية؟ تصوري مائدتِك دون أرز لمدة عام مثًلا

 كذلك؟  

، أرز بسمتي هندي عنبر    Xصعب إحصاء عدد أنواع األرز في العالم، لكن سهل اختيار 
،  0.5%، خفيف على المعدة، سهل الهضم، خاٍل من الشوائب بنسبة كسر 100لى درجة أو 

صحي ولذيذ، سهل الطبخ ومعه تحلو الجلسة. مهما اختلفت نوع الطبخة، أو حجم الوليمة، أو  
، ألن مذاقه أحلى مع العائلة،    Xعدد األفراد، األرز الذي لن تغيري مكانه في مائدتِك هو 

 ع في الطبخ. ويتناسب مع ذوقِك الرفي 

يمكنِك اختيار النوع الذي يناسب وليمتِك، سواء البشاور، األصفر، الشعبي أو البسمتي طويل  
 الحبة، وبلمسة مجنونة منِك لن يخاطر أحد من أفراد العائلة بالغداء من المطاعم! 

 %.  100كيلو، كما أن جودة األرز مضمونة   40إلى  5تتوفر األحجام من  

، أفضل َخيار   Xأكثر من مجرد أرز، ال تختاري ما ال يناسبهم، جربي  ألن عائلتِك تستحق 
 لعائلتِك في عالم االختيار. 

 متوفر حصرياا لدى شركة 

 ماذا تنتظرين؟ جربيه اآلن! 
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 .. طريقك إلى قلب األحباء.. Xأو: شوكوالتة 

 هل ُقمت بزيارة أحد أقاربك الذين ُرزقوا بمولود جديد ولم تعرف ما تهديه لهم؟  

 هل تود إهداء هدية ألحد أصدقائك المقربين من قلبك واحترت في االختيار؟  

 قد تزورهم وأنت خاوي اليدين ثم تشعر باإلحراج أمامهم أليس كذلك؟  

  Xبابك يستحقون شيئاا يليق بهم، شوكوالتة ألن الهدية ال ُتهدى والُ تباع، وألننا نؤمن بأن أح 
 ستلبي النداء وتضمك إلى قلب األحباء.   

نوعاا من الشوكوالتة اللذيذة والفاخرة، والتي حتماا يسيل لها    15اآلن تستطيع االختيار ما بين 
 اللعاب! 

 أنواع خاصة بالمواليد: شوكوالتة خاصة بشكل عربة أو قميص أطفال. -1

مناسبات: هناك الشوكوالتة الخاصة لمختلف المناسبات واألعياد، منها  أنواع خاصة ال -2
 البيضاوية، الدائرية، على شكل قلب، مربعة، مربعة بداخلها دائرة والمستطيلة. 

األنواع الفاخرة: أنواع عديدة من الشوكوالتة الفخمة التي تليق بمستوى معارفك، وتبتدئ من  -3
 قطعة.   32، و 24، 6،  3النوع ذو القطعتين، 



تستطيع اختيار ما يناسبك من الشوكوالتة حسب المناسبة االجتماعية والحجم الذي تفضله،   
ليد، األعياد، هدايا عيد الميًلد، األحباب  فشوكوالتة إهداء تناسب األفراد من توزيعات الموا

ا هدايا المدراء والشركات، ليس هذا وحسب، بل هي تناسب جميع   واألزواج، التهنئات، أيضا
 الرغبات وجميع الميزانيات.  

لك الجودة العالية في جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها والتي يتم اختيارها  Xيضمن 
ايير عالمية، نحن نعمل عن كثب من أجلك ونسعى دائماا إلرضائك  بعناية فائقة بمواصفات ومع

ومًلقاة تطلعاتك، إهداء يحرص كل الحرص على أن تكون الجودة عالية بسعر مغٍر وفي وقت  
 قياسي.  

سنغير من فكرتك حول عالم الهدايا والشوكوالتة، فنحن نعلم أن الهدية ليس مجرد إهداء بل هي  
 ان وروابط تمتد لعشرات السنين.  تعبير عن حب وتقدير وامتن 

التوصيل مجاٍن لجميع الزبائن، كما تتوفر أسعار خاصة لطلبيات الجملة. يستغرق التوصيل من  
ساعات بعد اعتماد الطلب، ويلتزم المتجر بتعويض الزبائن بشكل كامل في حال   5ساعتين إلى 

 %. 100وجود أي خلل، حيث أن كل قطعة في المتجر عليها ضمان بنسبة 

 يمكنك االختيار ما بين أنواع الشوكوالتة على هذا الرابط:

 تفضل بزيارتنا في   

 ولًلستفسار:  

 أو يمكنك االتصال على:  

 تابعونا على مواقع اإلعًلم االجتماعي...... 



6 

 األصلي.. أنت سر الجاذبية  Xالعطر 
جريء، مذهل  هو ليس مجرد عطر، هو سر الجاذبية الذي لم يخترعه نيوتن، عطر  

 ورائحته تغير األجواء وتسرق األنفاس. 
 أنت ال تتحدث عن أي عطر، بل عن رائحة تمثل شخصية، أصالة، ووقار.

 جرب العطر وستشعر بنفسك.
نجلبه من جبال كمبوديا، وهو صاٍف وال يحمل أية إضافات، وسيكون    Xالعطر 

ا من رائحة مًلبسك لساعات طويلة.   جزءا
 للحصول عليه من محًلتنا في... 

 أو االستفسار.. 
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 ماما ... أنا جيعاااااان!  

محنا عارفين هالقصة، بتكوني مش فاضية في الشغل، والمدير بيحن ويزن فوق راسك،  
 والمراجعين ما بقصروا، بتصلك واحد من والدك أو بناتك: ياما شو الغدا احنا جيعانين!  

بعدها بتصيري تدوري على حلول: يا أنه توكلي وحدة من البنات تطبخ، أو يروحوا عند خالتهم  
 في عدة مطاعم. يتغدوا، أو تتصلي 

، واختاري الي بحبوه والدك وبناتك من قوائم  Xوبدل كل وجع هالراس، أدخلي على موقع 
متنوعة، وخًلل وقت قصير بيكون األكل وصل إلهم، في أحسن من هيك؟ يعني باختصار،  

 أكل والدك المفضل بأسعار مخفضة وتوصيل للبيت! 

 شو بتنتظري؟ جربي التطبيق وشوفي الفرق بنفسك. 

 لتطبيق أو الموقع:  ا
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 .. أنت في قلب عائلتك Xمنصة وتطبيق 

 
 هل يوجد أفضل من شعور لم شمل العائلة؟ 

روابط ممتدة لعشرات السنين، حب وتعاون وألفة وإيثار ومناوشات وضحكات جانبية  
 وقصص وحكايا قديمة. وهل يستطيع أحد االستغناء عن المشاعر العائلية؟ 

تقريب عائلتك من قلبك لتكون متواصًلا معها دائماا عن طريق جوالك،  اآلن.. يمكنك  
 . X من خًلل تطبيق 

 X  فرد، وهو تطبيق   1000هو تطبيق رائع مخصص للعائًلت التي تضم ما يقارب
مدهش يلم شمل عائلتك ويضمها بسهولة وبساطة من خًلل ضغطات بسيطة على  

 جوالك. 
 

 ؟  Xلماذا تحمل تطبيق 
لتتواصل بطريقة سهلة مع أفراد عائلتك وتتعرف على آخر الفعاليات   -

 واالجتماعات. 
 لتشاهد شجرة عائلتك وتحدثها وتربطها ببعضها من خًلل خوارزمية متطورة.  -
ليمكنك عرض األسماء إلى حد األسماء السداسية لكل فرد في التطبيق ولكي   -

 تتعرف على النسب حتى الجد األخير للعائلة. 
تاحة كتابة نبذة عن األشخاص المؤثرين في العائلة وذكر إنجازاتهم سواء كانوا  إ -

 أحياءا أم متوفيين، وإمكانية إنشاء حساب شخصي لكل فرد.  
توفير الخصوصية لكل أسرة حيث يمكن عدم رفع صور النساء أو إخفاء أرقام   -

 التواصل.  
  .  QRسهولة الدخول عن طريق رقم الجوال أو عن طريق رمز   -
 بساطة التحكم من قبل ضباط اتصال معينين من قبل رب األسرة. -



 
 طريقة عمل التطبيق 

يشتري فرد من أفراد العائلة حساباا في التطبيق، وهو سيمثل مجلس العائلة  )أدمن(  
 Xوسيتحكم بإرسال الرسائل أو بتعديل شجرة األسرة في التطبيق من خًلل منصة 

لكل فرد من أفراد العائلة تحميل التطبيق   لك، يمكنالموجودة في الموقع. وبعد ذ
 واستخدامه لمتابعة آخر األخبار والفعاليات ورؤية شجرة العائلة.  

 
يمكنك التواصل بشكل أسهل مع عائلتك الكبيرة لتكون دائماا قريباا منها، كما يمكنك  

ا عندما تريد معرفة معلومات  عن  الرجوع إلى التطبيق ليكون مصدراا لك خصوصا
  Xبعض األشخاص من نفس عائلتك، أو معرفة شكل شجرة العائلة. باختصار، 

 يوفر لك التواصل والتكاتف واالعتزاز بالعائلة، وفي النهاية لم الشمل. 
 

يحرص على سرية وأمن معلومات عائلتك دون اشتراطات، وتحرص إدارته   Xتطبيق 
 على خدمة أفضل لمستخدميه من خًلل تقديم أسرع الحلول ألية مشاكل قد تواجهك. 

 
 لم شمل العائلة لم يكن أسهل قط! 

 
 انضم لعالم اجتماعي ضخم وكون شجرة عائلتك ..  

 قم بشراء عضوية الستخدام التطبيق اآلن.. 
 .. ريال سعودي فقط بـ 

 ماذا تنتظر؟  
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 تخيل األشياء التي تقدر تسويها بإصبع واحد؟  

 تسكر باب المصعد إذا كنت مستعجل  -1

 تفتح المكيف في يوم حار؟   -2

 تسكر الضو على واحد بالحمام؟  -3

 تقول ال حق زوجتك اذا قالتلك بنروح السوق!  -4

وتوصلك لباب بيتك.. )مشهد    Xطريق تطبيقوأهم شي إنك تقدر تطلب سيارة لإليجار عن 
لشخص فخم البس بشت وغترة وعقال وخادمه يصب له قهوة ثم يمسك بالموبايل ويطلب سيارة 

 لإليجار من تطبيق جوهر فتوصله لعند الباب(.. 

 حمل التطبيق اآلن... 
 لينك التحميل.. 

 قنوات التواصل..  
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بدأنا بالحبي، ثم تعلم الكًلم بالتقليد، ثم كونا معارف وخبرات  قدمنا إلى هذه الحياة بدون معرفة، 
 صقلت شخصيتنا، وهل يوجد شخص قدم إلى الحياة وهو يعلم كل شيء؟ 

التسويقية، ستمنحك الفرصة للتعلم وصقل معرفتك وخبراتك السابقة في التسويق   X مجموعة
 للحصول على دخل مادي وأنت جالس في منزلك. 

بالشهادة، أو بكونك ذكر أو امرأة، أو عدم وجود الخبرة، أو البطالة وعدم    ال داعي ألن تتعذر
وجود العمل، أو حتى بحالتك المادية، يمكنك أن تعمل بنفسك وتتطور في المجال وأن تصبح  

 محترفاا في مجال التسويق الذي قد يوصلك إلى القمة بحسب اجتهادك.  

ن المسوقين المحترفين، ولتحقيق هذا  لتكوين تجمع عربي يضم نخبة م  Xتهدف مجموعة 
ا وامتيازات كثيرة من حيث العموالت والجوائز والمكافآت  الهدف، ستقدم لك المجموعة فرصا

 التحفيزية األخرى. 

لذلك، ال تضع الفرصة منك، قم بتجهيز حاسبك اآللي واإلنترنت الخاص بك واستعد للعمل  
فرص التطور الكبيرة من  باإلضافة إلى % هذا 35معنا، حيث تصل العموالت المالية إلى 

خًلل تدريبات متخصصة وتقديم دعم فني متكامل وأدوات تسويقية فعالة، وغيرها من المميزات 
 التي ستصقل خبرتك تماماا في مجال التسويق وتحلق بك في سماء االحترافية.

ت مختلفة  سينقسم عمل المسوقين إلى قسمين: القسم األول يركز على تسويق منتجات شركا
سواء منتجات رجالية أو نسائية أو حتى منتجات أطفال، مع التركيز على المنتجات ذي الجودة  

العالية والسعر التنافسي مقارنة بالمنتجات األخرى، وأما القسم الثاني سيركز على نشر  
 سواءا الشركات المحلية أو الدولية.  اإلعًلنات والدعاية للشركات، 



ا الطويلة في مجال التسويق من أجل الفائدة المشتركة بين جميع  خبرته   Xستهب مجموعة 
األعضاء، فالفرصة أمامك بالفعل لًللتحاق بالفريق لًلستفادة من الدخل المادي، الخبرات  

ا من الفريق وابدأ   المتنوعة واالنتشار كفريق عربي محترف في التسويق االلكتروني، كن جزءا
 برسم حلمك  من اآلن! 

   ماذا تنتظر؟
 لًلستفسار:

 اآلن على: )الرقم(  
 أو اإليميل:..... 

 


